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METALEN MEUBELS
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1 Inleiding

Metaal is een stoere toevoeging aan het interieur. Door de brede toepasbaarheid
van metaal kun je er in het interieur alle kanten mee op. Metaal is aan de ene
kant sterk en robuust maar kan ook heel dun en licht zijn, denk maar aan
aluminium. Doordat metaal op verschillende manieren bewerkt kan worden, is
metaal heel veelzijdig.

2 Verschillende soorten afwerking

Er zijn verschillende soorten metaal waarvan velen goed kunnen dienen als
toevoeging aan het interieur. Staal, RVS maar ook koper en chroom worden
veel gebruikt als onderstel van bijvoorbeeld een wandkast, tafel of stoel.
Daarnaast kan een meubel ook volledig gemaakt zijn van metaal. Al deze
soorten metaal kunnen een verschillende afwerking hebben. Hieronder staan
twee verschillende afwerkingen die het meeste zijn toegepast bij onze meubels.
2.1 Geborsteld metaal
Als nieuw trendmateriaal verovert geborsteld metaal momenteel de leefruimtes
van veel interieurliefhebbers. Of het nu gaat om koper, chroom, roestvrijstaal
of aluminium; elk metaal kan door de afwerking een andere look krijgen.
Geborsteld metaal ziet er subtiel uit en kan voor een elegante uitstraling
zorgen. Om ervoor te zorgen dat je nog lang plezier hebt van je geborstelde
metalen meubels, is het belangrijk om bij het schoonmaken op een aantal
punten te letten:
• Gebruik bij het reinigen van metaal een lichtvochtige doek.
• Gebruik geen scheurspons of andere grove schoonmaakdoeken omdat dit
het metaal kan beschadigen.
2.2 Gepoedercoat metaal
Poedercoaten is het aanbrengen van verf in poedervorm. Gepoedercoat metaal
is zo bewerkt dat het niet gaat roesten. Een poedercoating is hard en kan goed
verdeeld worden over het metaal. Daarnaast kunnen er met een poedercoating
speciale effecten in het metaal aangebracht worden. Gepoedercoat metaal
heeft niet veel onderhoud nodig. De poedercoating voorkomt aanhechting
van vocht en vuil waardoor van doorroesten geen sprake is. Een sopje met
allesreiniger of vloeibare zeep is genoeg om deze meubels of delen mooi te
houden. Wat wel noodzakelijk is, is het oppervlak met water na te spoelen na
het schoonmaken.
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3 Tips en adviezen

• Voor het reinigen van metaal geldt; een vochtige zachte doek is vaak
voldoende. Maar maak het metaal ook gelijk weer droog om vochtvlekken
te voorkomen.
• Gebruik geen chloor of andere agressieve en schurende
schoonmaakmiddelen.
• Om het metaal weer mooi egaal te maken, kan er gebruik gemaakt worden
van een heel klein beetje natuurolie of Glassex.
• vermijdt hitte, vocht en direct zonlicht. Pas dus op met natte, warme of
koude voorwerpen.
• Gebruik onderzetters voor om vochtkringen te voorkomen.
• Vermijd krassen door het meubel op te tillen in plaats van te slepen. Pas
daarnaast op met scherpe voorwerpen.
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